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17:00 - 23:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

23 À«««I • Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa

Relatório: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
institui o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa,
destinado a apoiar a competitividade e a capacidade inovadora da indústria de defesa da
UE

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

37 À«««I • Estatísticas integradas sobre explorações agrícolas

Relatório: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às estatísticas integradas sobre explorações agrícolas e que revoga os Regulamentos (CE)
n.º 1166/2008 e (UE) n.º 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

19 À • Violações dos direitos dos povos indígenas no mundo

Relatório: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Relatório sobre as violações dos direitos dos povos indígenas no mundo, incluindo a
apropriação ilegal de terras

[2017/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

12 À • Rumo a uma estratégia externa da UE contra os casamentos precoces e forçados

Relatório: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Relatório intitulado "Rumo a uma estratégia externa da UE contra os casamentos precoces
e forçados - próximos passos"

[2017/2275(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

A votação terá lugar na quarta-feira

17 À • Diplomacia climática

Relatório: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Relatório sobre diplomacia climática

[2017/2272(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar



 

Breve apresentação dos seguintes relatórios:
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20 À • 73.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à 73.ª
Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

[2018/2040(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento
A votação terá lugar na quinta-feira

38 • Papel das cidades no quadro institucional da União

Relatório: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Relatório sobre o papel das cidades no quadro institucional da União

[2017/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

60 • Impressão tridimensional: direitos de propriedade intelectual e
responsabilidade civil

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Relatório sobre a impressão tridimensional, um desafio nos domínios dos direitos de
propriedade intelectual e da responsabilidade civil

[2017/2007(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

30 • Balanço da Presidência búlgara do Conselho

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2592(RSP)]

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

29 • Apresentação do programa de trabalho da Presidência austríaca

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Acordo de Cooperação entre a UE e a Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África e em
Madagáscar

Recomendação: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do
Acordo de Cooperação entre a União Europeia e a Agência para a Segurança da Navegação Aérea em África
e em Madagáscar (ASECNA) relativo ao desenvolvimento da radionavegação por satélite e à prestação de
serviços conexos na zona de competência da ASECNA, em benefício da aviação civil

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

46 ««« - Renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e os EUA

Recomendação: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativo à renovação do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

24 « - Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho

Relatório: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que cria a Empresa Comum Europeia para a
Computação de Alto Desempenho

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
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48 - Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/009 FR/Air
France

Relatório: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Relatório sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (candidatura apresentada pela França – EGF/2017/009
FR/Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

38 - Papel das cidades no quadro institucional da União

Relatório: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

60 - Impressão tridimensional: direitos de propriedade intelectual e responsabilidade civil

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

23 À«««I - Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa

Relatório: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

37 À«««I - Estatísticas integradas sobre explorações agrícolas

Relatório: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

47 À«««I - Notificação de projetos de investimento em infraestruturas energéticas: revogação

Relatório: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o
Regulamento (UE) n.º 256/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à notificação à Comissão de
projetos de investimento em infraestruturas energéticas na União Europeia

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

11 « - Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do imposto sobre o valor
acrescentado

Relatório: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Relatório sobre a proposta alterada de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º
904/2010 no que diz respeito às medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do
imposto sobre o valor acrescentado

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

19 À - Violações dos direitos dos povos indígenas no mundo

Relatório: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos



 

15:00 - 23:00     

 
Debate conjunto - Pacote sobre mobilidade

 
Encerramento da discussão conjunta
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17 À - Diplomacia climática

Relatório: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

28 • Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho de 2018

Declarações do Conselho Europeu e da Comissão

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores
no domínio do transporte rodoviário

Relatório: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Diretiva 2006/22/CE no que diz respeito aos requisitos de execução e
estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva
2014/67/UE para o destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

99 À«««I • Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos
e posicionamento por meio de tacógrafos

Relatório: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos
mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas
mínimas e períodos de repouso diário e semanal e o Regulamento (UE) n.º 165/2014
no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

98 À«««I • Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário

Relatório: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.º 1071/2009 e o Regulamento (CE) n.º 1072/2009
com vista à sua adaptação à evolução no setor

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

94 À • Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras

Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança

[2018/2770(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira



 
Debate conjunto - Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a

Arménia, por outro

 
Encerramento da discussão conjunta
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90 • Surto de ébola na República Democrática do Congo

Declarações do Conselho e da Comissão

[2018/2742(RSP)]

95 À • Orientações para os Estados-Membros evitarem a criminalização da ajuda
humanitária

Pergunta oral

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão
Orientações para os Estados-Membros evitarem que o auxílio humanitário seja criminalizado

[2018/2769(RSP)]

A votação terá lugar na quinta-feira

32 À • Definição de PME

Pergunta oral

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Comissão
A definição de PME

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro

Recomendação: László Tőkés (A8-0177/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em
nome da União, do Acordo de Parceria Abrangente e Reforçado entre a União
Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República da Arménia, por outro

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

18 À • Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro
(resolução)

Relatório: László Tőkés (A8-0179/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de
Parceria Abrangente e Reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia
da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da
Arménia, por outro

[2017/2269(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos
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09:00 - 11:30 Debates

11:30 - 12:00 VOTAÇÃO

12:00 - 12:30 Sessão solene

12:30 - 14:00 Continuação da votação seguida de declarações de voto

15:00 - 23:00 Debates

97 • Debate com o Primeiro-Ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, sobre o futuro da
Europa

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Programa de Apoio às Reformas Estruturais: dotação financeira e objetivo geral

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(UE) 2017/825 a fim de aumentar a dotação financeira do Programa de Apoio às Reformas Estruturais e
adaptar o seu objetivo geral

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comissão do Desenvolvimento Regional

85 ««« - Reforma da lei eleitoral da União Europeia

Recomendação: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho que altera o Ato relativo à eleição dos membros do
Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, anexo à Decisão 76/787/CECA, CEE, Euratom de 20 de
setembro de 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

13 ««« - Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro

Recomendação: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

18 À - Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro (resolução)

Relatório: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

87 ««« - Acordo de Parceria e de Cooperação UE-Iraque

Recomendação: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Recomendação sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um Acordo de Parceria e de
Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Iraque, por
outro

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos



8 8Quarta-feira, 4 de julho de 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

88 - Acordo de Parceria e de Cooperação UE-Iraque (resolução)

Relatório: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à conclusão de um Acordo de Parceria e de Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-
Membros, por um lado, e a República do Iraque, por outro

[2010/0310M(NLE)]

Comissão dos Assuntos Externos

91 ««« - Acordo UE-Nova Zelândia relativo à alteração de concessões previstas na pauta aduaneira (adesão da
Croácia)

Recomendação: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Recomendação referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo sob forma
de troca de cartas entre a União Europeia e a Nova Zelândia, nos termos do artigo XXIV, n.º 6, e do artigo
XXVIII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) de 1994, relativo à alteração de
concessões previstas na pauta aduaneira da República da Croácia, no contexto da adesão deste país à União
Europeia

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

102 À«««I - Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu: sistemas de
compensação e de pagamentos

Relatório: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o artigo 22.º dos
Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comissão dos Assuntos Constitucionais

61 À« - Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas
infraestruturas

Relatório: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE, relativa à aplicação de
imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas, no que respeita a
certas disposições em matéria de impostos sobre veículos

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

26 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2018: inscrição do excedente do exercício de 2017

Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2018 da União
Europeia para o exercício de 2018: inscrição do excedente do exercício de 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

93 À - Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2018: prorrogação do Mecanismo em Favor dos Refugiados na
Turquia

Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Relatório referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 3/2018 da União
Europeia para o exercício de 2018, Secção III – Comissão: prorrogação do Mecanismo em Favor dos
Refugiados na Turquia

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Comissão dos Orçamentos
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117 À - Decisão Delegada da Comissão que concede uma garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento
no âmbito de projetos de investimento fora da União, no que diz respeito ao Irão

Objeção nos termos do artigo 105.º, n.º 3

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

12 À - Rumo a uma estratégia externa da UE contra os casamentos precoces e forçados

Relatório: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

32 À - Definição de PME

Propostas de resolução

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Negociações sobre o Acordo Global UE-Azerbaijão

Relatório: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Relatório sobre a recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança referente às
negociações relativas ao Acordo Global UE-Azerbaijão

[2017/2056(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

100 À«««I - Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio do
transporte rodoviário

Relatório: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

99 À«««I - Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e posicionamento por
meio de tacógrafos

Relatório: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

98 À«««I - Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário

Relatório: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comissão dos Transportes e do Turismo

50 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Jordânia sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e o Reino Hachemita
da Jordânia sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação
Policial (Europol) e as autoridades jordanas competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2060(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
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51 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Turquia sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e a República da
Turquia sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação
Policial (Europol) e as autoridades turcas competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2061(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

52 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Israel sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e o Estado de Israel
sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial
(Europol) e as autoridades israelitas competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2062(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

53 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Tunísia sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e a Tunísia sobre o
intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e as
autoridades tunisinas competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2063(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

54 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Marrocos sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos
sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial
(Europol) e as autoridades marroquinas competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2064(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

55 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Líbano sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e a República
Libanesa sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação
Policial (Europol) e as autoridades libanesas competentes para combater a criminalidade grave e o
terrorismo

[2018/2065(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 

12:00 - 12:30     Sessão solene

 

12:30 - 14:00     Continuação da votação seguida de declarações de voto

 

15:00 - 23:00     

 
Debate conjunto - Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem

(ETIAS)
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56 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Egito sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e a República Árabe
do Egito sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia para a Cooperação
Policial (Europol) e as autoridades egípcias competentes para combater a criminalidade grave e o terrorismo

[2018/2066(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

57 À - Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Argélia sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo

Relatório: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Relatório sobre a proposta da Comissão de uma recomendação de decisão do Conselho que autoriza a
abertura de negociações com vista à celebração de um acordo entre a União Europeia e a República
Democrática e Popular da Argélia sobre o intercâmbio de dados pessoais entre a Agência da União Europeia
para a Cooperação Policial (Europol) e as autoridades argelinas competentes para combater a criminalidade
grave e o terrorismo

[2018/2067(INI)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

105 • Alocução de João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola

68 • Conclusão do terceiro programa de ajustamento económico para a Grécia

Declaração do Presidente do Eurogrupo

[2018/2740(RSP)]

104 • As recentes declarações do Ministro do Interior de Itália sobre as populações sinti e
ciganas e os direitos das minorias na UE

Debate sobre temas de atualidade (artigo 153.º-A do Regimento)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS)

Relatório: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria um Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) e
altera os Regulamentos (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399 e (UE) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos



 
Encerramento da discussão conjunta
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22 À«««I • Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS): tarefas da
Europol

Relatório: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que altera o Regulamento (UE) 2016/794 para efeitos da criação de um Sistema
Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

25 À • Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo

Relatório: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo

[2018/2024(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

14 À«««I • Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União

Relatório: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o
Regulamento (UE) n.º 2012/2002, Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º
1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º
1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, (UE) n.º 652/2014 do Parlamento
Europeu e do Conselho e a Decisão n.º 541/2014/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

65 À • Adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade
UE-EUA

Declaração da Comissão

[2018/2645(RSP)]

27 À • Efeitos negativos sobre os cidadãos da UE resultantes da legislação dos EUA relativa
às obrigações fiscais dos titulares de contas no estrangeiro

Pergunta oral

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Comissão das Petições
Conselho
Os efeitos negativos da FATCA sobre os cidadãos da UE e, em especial, sobre os "americanos acidentais"

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Comissão das Petições
Comissão
Os efeitos negativos da FATCA sobre os cidadãos da UE e, em especial, sobre os "americanos acidentais"

[2018/2646(RSP)]



Quinta-feira, 5 de julho de 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado

do direito (artigo 135.º do Regimento)

 

12:00 - 14:00     VOTAÇÃO seguida de declarações de voto
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 VOTAÇÃO seguida de declarações de voto

15:00 - 16:00 Interpelações extensas

73 • Participação das pessoas com deficiência nas eleições europeias

Declaração da Comissão

[2018/2647(RSP)]

106 À • Crise política na Moldávia, na sequência da anulação dos resultados das
eleições municipais em Chisinau

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somália

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

9 • Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da
democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento)

116 «««I - Direitos de autor no mercado único digital

Relatório: Axel Voss (A8-0245/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor no
mercado único digital

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C
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115 «««I - Iniciativa de cidadania europeia

Relatório: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a iniciativa de
cidadania europeia

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Decisão da comissão de encetar negociações - Artigo 69.º-C

103 « - Lançamento do intercâmbio automatizado de dados de ADN na Croácia

Relatório: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio
automatizado de dados de ADN na Croácia

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

21 À«««I - Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS)

Relatório: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

22 À«««I - Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS): tarefas da Europol

Relatório: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

14 À«««I - Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União

Relatório: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comissão dos Orçamentos

Comissão do Controlo Orçamental

96 À«««I - Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de
liberdade, segurança e justiça

Relatório: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Agência
Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade,
Segurança e Justiça, que altera o Regulamento (CE) n.º 1987/2006 e a Decisão 2007/533/JAI do Conselho, e
que revoga o Regulamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

25 À - Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo

Relatório: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Comissão dos Orçamentos

20 À - 73.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

Relatório: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Artigo 113.º do Regimento



 

15:00 - 16:00
 

Interpelações extensas (Artigo 130.º-B do Regimento)
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94 À - Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras

Propostas de resolução

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Orientações para os Estados-Membros evitarem a criminalização da ajuda humanitária

Propostas de resolução

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA

Propostas de resolução

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Efeitos negativos sobre os cidadãos da UE resultantes da legislação dos EUA relativa às obrigações
fiscais dos titulares de contas no estrangeiro

Propostas de resolução

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Estatuto para as empresas sociais e solidárias

Relatório: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre um estatuto para as empresas sociais e solidárias

[2016/2237(INL)]

Comissão dos Assuntos Jurídicos

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

 
Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento) 

Prazos de entrega

16 16

624.394/OJ 624.394/OJ



Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

 
 

Segunda-feira, 2 de julho de 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Terça-feira, 3 de julho de 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

17 17Tempo de uso da palavra (artigo 162.º do Regimento)

624.394/OJ 624.394/OJ

Comissão (incluindo as réplicas) :25'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :15'

Relatores (7 x 6') :42'

Relatores de parecer (6 x 1') :6'

Relatores(as) (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento) (2 x 4') :8'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Deputados :90' 30

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
4'

Conselho (incluindo as réplicas) :30'

Comissão (incluindo as réplicas) :30'

"Catch the eye" :5'

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Conselho Europeu (incluindo as réplicas) :15'

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante (incluindo réplicas) :15'

Comissão (incluindo as réplicas) :45'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (4 x 1') :4'

Autores (comissões) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Deputados :210' 30

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7' 30



Quarta-feira, 4 de julho de 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Quinta-feira, 5 de julho de 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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624.394/OJ 624.394/OJ

Mateusz Morawiecki, Primeiro-Ministro da Polónia (incluindo as
réplicas)

:30'

Comissão (incluindo as réplicas) :10'

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Intervenção no debate sobre temas da atualidade :4'

Conselho (incluindo as réplicas) :10'

Presidente do Eurogrupo (incluindo as réplicas) :10'

Comissão (incluindo as réplicas) :40'

Relatores (4 x 6') :24'

Relatores de parecer (15 x 1') :15'

Autor(a) (comissão) :5'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Deputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 11' 30, NI : 8'

Comissão (incluindo as réplicas) :25'

"Catch the eye" :5'

Autor de cada proposta de resolução (Artigo 135.º do Regimento) :1'

"Catch the eye" (Artigo 135.º do Regimento) (3 x 2') :6'

Deputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Comissão (incluindo as réplicas) :5'

Autor (interpelação extensa) :2'

"Catch the eye" :5'

Deputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Prazos de entrega

 
 

Segunda-feira, 2 de julho de 2018

 

 

Terça-feira, 3 de julho de 2018

 

19 19Prazos de entrega
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23 À • Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa  - Relatório: Françoise
Grossetête (A8-0037/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

37 À • Estatísticas integradas sobre explorações agrícolas  - Relatório: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

19 À • Violações dos direitos dos povos indígenas no mundo  - Relatório: Francisco Assis (A8-0194/2018)

- Alterações do relator, mínimo de 76 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

12 À • Rumo a uma estratégia externa da UE contra os casamentos precoces e forçados  - Relatório: Charles
Goerens (A8-0187/2018)

- Alterações do relator, mínimo de 76 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

17 À • Diplomacia climática  - Relatório: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

- Alterações do relator, mínimo de 76 deputados; propostas de resolução
alternativas

Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

20 À • 73.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas  - Relatório: Eugen Freund (A8-0230/2018)

- Alterações Sexta-feira, 29 de junho, 13:00

47 À • Notificação de projetos de investimento em infraestruturas energéticas: revogação  - Relatório: Barbara
Kappel (A8-0211/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

100 À • Requisitos de aplicação e regras específicas para o destacamento de condutores no domínio do transporte
rodoviário  - Relatório: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

99 À • Tempos de condução diários e semanais, pausas e períodos de repouso mínimos e posicionamento por
meio de tacógrafos  - Relatório: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

98 À • Adaptação às evoluções no setor do transporte rodoviário  - Relatório: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00



 

Quarta-feira, 4 de julho de 2018
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94 À • Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras - Declaração da Vice-
Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança

- Propostas de resolução Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Quarta-feira, 4 de julho, 12:00

- Alterações às propostas de resolução comum Quarta-feira, 4 de julho, 13:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 4 de julho, 19:00

95 À • Orientações para os Estados-Membros evitarem a criminalização da ajuda humanitária - Pergunta oral
(O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Propostas de resolução Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Terça-feira, 3 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Terça-feira, 3 de julho, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Quarta-feira, 4 de julho, 16:00

32 À • Definição de PME - Pergunta oral (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 20:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de julho, 16:00

18 À • Acordo de Parceria entre a UE e a CEEA, por um lado, e a Arménia, por outro (resolução)  - Relatório:
László Tőkés (A8-0179/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

102 À • Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu: sistemas de compensação
e de pagamentos  - Relatório: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- Alterações Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de julho, 16:00

61 À • Impostos sobre veículos: imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas
infraestruturas  - Relatório: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

26 À • Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2018: inscrição do excedente do exercício de 2017  - Relatório:
Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

93 À • Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2018: prorrogação do Mecanismo em Favor dos Refugiados na
Turquia  - Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Alterações Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de julho, 16:00

117 À • Decisão Delegada da Comissão que concede uma garantia da UE ao Banco Europeu de Investimento no
âmbito de projetos de investimento fora da União, no que diz respeito ao Irão - Objeção nos termos do
artigo 105.º, n.º 3

- Alterações Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Pedidos de votação "em separado", "por partes" e "nominal" Terça-feira, 3 de julho, 16:00



21 21Prazos de entrega

624.394/OJ 624.394/OJ

10 À • Negociações sobre o Acordo Global UE-Azerbaijão  - Relatório: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

50 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Jordânia sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0232/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

51 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Turquia sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0233/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

52 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Israel sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0235/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

53 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Tunísia sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0237/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

54 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Marrocos sobre o intercâmbio de dados pessoais
para combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0238/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

55 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Líbano sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0234/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

56 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Egito sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0236/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

57 À • Abertura de negociações com vista a um acordo UE-Argélia sobre o intercâmbio de dados pessoais para
combater a criminalidade grave e o terrorismo  - Relatório: Claude Moraes (A8-0239/2018)

- Alterações Quinta-feira, 28 de junho, 13:00

21 À • Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS)  - Relatório: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

22 À • Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS): tarefas da Europol  - Relatório:
Kinga Gál (A8-0323/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

25 À • Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo  - Relatório: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

- Alterações Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

14 À • Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União  - Relatório: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017)

- Alterações; rejeição Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

65 À • Adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA -
Declaração da Comissão

- Propostas de resolução Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 20:00



 

Quinta-feira, 5 de julho de 2018

 

Votações em separado - Votações por partes - Votações nominais
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27 À • Efeitos negativos sobre os cidadãos da UE resultantes da legislação dos EUA relativa às obrigações fiscais
dos titulares de contas no estrangeiro - Pergunta oral (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 -
B8-0032/2018)

- Propostas de resolução Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Alterações às propostas de resolução comum Segunda-feira, 2 de julho, 20:00

106 À • Crise política na Moldávia, na sequência da anulação dos resultados das eleições municipais em Chisinau

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 14:00

107 À • Somália

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 14:00

108 À • Burundi

- Propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) Segunda-feira, 2 de julho, 20:00

- Alterações às propostas de resolução; propostas de resolução comum
(artigo 135.º do Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 13:00

- Alterações às propostas de resolução comum (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 14:00

96 À • Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de
liberdade, segurança e justiça  - Relatório: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Alterações Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

81 À • Estatuto para as empresas sociais e solidárias  - Relatório: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Alterações Quarta-feira, 27 de junho, 13:00

- Textos a votar terça-feira Sexta-feira, 29 de junho, 12:00

- Textos a votar quarta-feira Segunda-feira, 2 de julho, 19:00

- Textos a votar quinta-feira Terça-feira, 3 de julho, 19:00

- Propostas de resolução relativas ao debate sobre casos de violação dos
direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo 135.º do
Regimento)

Quarta-feira, 4 de julho, 19:00
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